
 

 

 991-943صفحات ، 9313، بهار پنجمی ، شمارهدومریزی شهری، سال فصلنامه مطالعات برنامه

 

و  GISبا استفاده از ان یابی فضای سبز شهری ارزیابی و مک

 شهرداری تهران( 1)مورد مطالعه : منطقه  AHPروش 
  دکتر زهره فنی

  اعظم کرمی

 93/52/9313تاریخ پذیرش:  91/50/9312تاریخ دریافت:

 :چکیده

و سرانه فضای سبز  01053,جمعیت  متر مربع، 0،8,6،511شهرداری تهران، با وسعت  7منطقه 

کالن (، و سرانه قابل قبول برای 9/,0طرح جامع تهران )در مقایسه با سرانه پیشنهادی ، مترمربع 858,

توصیفی و  -حاضر با روش تحلیلی . پژوهش، با مساله کمبود این سرانه مواجه است(05شهرهای ایران )

 ارزیابی و مکان یابی فضای سبز منطقه مورد مطالعه بر اساس معیارهای تاکید بر جنبه کاربردی آن، به

های زمین های منطقه ارزش. برای جبران کمبود این سرانه، مکان یابی و نیازهای جمعیتی پرداخته است

برای ایجاد فضای سبز، با استفاده از معیارهایی مانند نزدیکی به مراکز مسکونی، مراکز آموزشی، فرهنگی، 

 زمین شناسی تجاری، بهداشتی، مراکز فرهنگی، تاسیسات شهری و عوامل طبیعی مانند عوامل آب و هوا،

های اطالعاتی به الیه GISهای مکانی در برنامه هگرفته است. سپس داد قرار آبی مورد سنجشو منابع 

جدید تبدیل شدند. بعد از آن، به منظور الگوسازی هر کدام از معیارها بر اساس ارزش و اهمیت آنها در 

های اطالعاتی وزن داده شد. نتایج حاصل از به الیه Expert Choiceیابی فضای سبز، در نرم افزار مکان

 بندی کرد. سپسها را برای انتخاب مکان مناسب فضای سبز اولویتهی شده، زمیندهای وزنتلفیق الیه

در سه نوع پهنه: مناسب ،  زمینها. در نهایت، نقشه کاربری اراضی مقایسه و ارزیابی شد این زمین ها با

 دند.شها برای احداث فضاهای سبز جدید پیشنهاد ترین آنمتوسط و نامناسب تعیین و براساس آن، مطلوب

 ، شهر تهران7، منطقه GIS ،AHPفضای سبز، مکان یابی،  های کلیدی :واژه

 

 مقدمه : -9

تواند عملکردهای معینی داشته فضای سبز بخشی از گستره ی فیزیکی شهر است که می

باشد. فضای سبز در برخی مواقع نقش زیباسازی سیمای شهری و گاهی نقش تفریحی به خود 

های اخیر و پیشی گرفتن شهرنشینی توسعه روزافزون مناطق شهری در دههپذیرفته است. ولی با 

ای مانند افزایش بی رویه جمعیت، توسعه غیر هدفمند کالبدی بر شهرسازی که با معضالت عدیده

شهرها و افزایش آلودگی های زیست محیطی همراه بوده، این فضاها نقش مهمی در حفظ و 

(. همچنان 08: 0,51)محمدی، اندلودگی هوا پیدا کردهتعادل محیط زیست شهری و تعدیل آ

                                           
  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتیfanni@sbu.ac.ir-z,  www.drfanni.ir  

  کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، شهرداری تهران 

http://www.drfanni.ir/
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 «بی تفاوتی مدرن شهرنشینان»که در عصر کنونی افزایش شتاب زندگی مدرن شهری و فرهنگ 

منجر به کاهش تعامل اجتماعی شهروندان با یکدیگر و غفلت از اهمیت فضاهای عمومی بستر 

به عنوان  یشهر سبز یفضا(. 8: ,0,5)سوزنچی،  ساز برای این تعامل های اجتماعی شده است

 تسیابعاد ز یکه انسان همواره با آن در تماس بوده و دارااست  طبیعی یهادهیپداولین از  یکی

ا ت یشهر طیسبز در مح یفضاها تی. اهماست یو کالبد یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یطیمح

شناخته شده است. چرا که در جوامع  یافتگیتوسعه  یهااز شاخص یکیعنوان است که به یحد

. به ناپذیر استحیات و پایداری، تاثیرات فیزیکی، طبیعی و اجتماعی در سیستم شهری انکار

همین علت، کاربری فضای سبز در شهرها، توزیع متناسب آن و همچنین سرانه اختصاص یافته 

 شودت شهری تلقی میریزی و مدیریبه آن بر اساس نیاز جمعیتی یکی از مباحث اساسی در برنامه

طور معمول در تراکم های متوسط شهری حدود فضای مورد استفاده . به(96 :0,79 ا.، سعیدنیا،)

سطح  %81دهنده آنها به شرح زیر است: فضای مسکونیواحدهای مسکونی و عناصر سرویس

س ، و سایر فضاهای سروی %08، فضای سبز و اماکن ورزشی %58زمین، فضای سواره و پیاده 

 (.079-,07: 0,69)ر. ش به: شیعه،ا.     سطح زمین  %01دهنده 

 یدجد فعالیتهای آمدن وجودبه و جمعیت افزایش شهرها، فیزیکی و فضایی گسترش امروزه

 لتحلی و تجزیه شوند که وارد مختلفی متغیرهایی شهر، در تا است شده شهر باعث ساختار در

 نچنی با شدن مواجه راه تنها و است پرهزینه و دشوار بسیار سنتی روشهای از با استفاده هاآن

 ایرایانه سیستمهای از استفاده آنها، از ریزیبرنامه و صحیح برداریو بهره اطالعات از حجمی

 (.68: ,0,5رستمی،  زاده،فرج) است مشکل این فضایی راهگشای هایداده با ارتباط در که است

-برنامه در شهرها مختلف امور اداره و مدیریت دریافته اند که شهری مدیران و متخصصان عموم

 اطالعات سیستم اهمیت (GIS) با گسترش .است ممکن غیر سنتی ابزارهای با شهری ریزی

 دهش روشن شوند، پردازش شهری مدیریت برای باید که اطالعات، آورسرسام جغرافیایی و افزایش

ی بعنوان یک شهری سبز فضای صحیح مکانیابی دیگر، از سوی (.38: 0,50سرور،  زاده، فرج)است

 یابیمکان. فضا دارد مطبوعیت و مطلوبیت در زیادی سهم شهری، محیط عناصر از مهمترین

 اهایفض کاربران از کم استفاده جمله از ناهنجاریهایی ایجاد به شهری منجر سبز فضاهای نادرست

چیدمان  و انتخاب در محدودیت ایجاد مناسب، معماری طرح ارائه در محدودیت ایجاد سبز،

 امالتتع عدم خاك، اصالح و آبیاری به مربوط مشکالت شهر، سیمای در آشفتگی مناسب، گیاهان

 خواهد غیره و اجتماعی و روانی امنیت کاهش نگهداری، و مدیریت مشکالت اجتماعی مناسب،

 (. 86: 0,58پورمحمدی، م.، )شد 

 08 سرانه مقدار با این که است مترمربع ,/58 برابر مطالعه مورد منطقهفضای سبز  سرانه

 بزس فضای قبول قابل سرانه همچنین از دارد، بسیاری تفاوت شهری متوسط تراکم در مترمربع

 با برابر که تهران شهر جامع طرح پیشنهادی سرانه از و مترمربع 05 تا 7 که ایران شهرهای در
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 مطالعه با شده سعی پژوهش این در است. ترپایین نیز (,5 :0,79 ا.، سعیدنیا،)مترمربع 9/,0

های جغرافیایی، بر اساس روش سیستم اطالعات از استفاده با شهری سبز فضای و پارکها مکانیابی

های بهینه برای مکان یابی فضای سبز در منطقه به مکان AHPو مدل  GISتحلیل مکانی در 

های سیستم اطالعات جغرافیایی و مدل قابلیت  مورد مطالعه دست یافت. در نهایت با استفاده از 

 منظور ها برای احداث فضای سبز جدید بهترین زمینمذکور اقدام به مشخص کردن مطلوب

 شده است. مطالعه محدوده مورد در این کاربری مکانیابی برای مناسب الگویی ایجاد

 

 مبانی نظری تحقیق : -2

ها برای تضمین پایداری خود، عنوان کانون های متمرکز فعالیت و زندگی انسانشهرها به

های طبیعی ندارند. در این میان فضای ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستمچاره

شهرها در متابولیسم آنها نقش اساسی دارند سبز به عنوان جزء ضروری و الینفک پیکره یگانه 

( . 6: 0,73وجود آورد )مجنونیان، تواند اختالالت جدی در حیات شهرها بهکه کمبود آنها می

کند که همه طبقات شهری اصل دسترسی همگانی به خدمات شهری و عدالت اجتماعی حکم می

های اوقات فراغت برخوردار ها و مکان صورت یکسان از فضاهای باز و سبز شهری، پاركبتوانند به

-شوند؛ نه این که طبقات باالی جمعیتی و افراد مرفه جامعه بتوانند قطعاتی از زیباترین چشم

ها مختص ی این چشم اندازهاندازهای شهرها را برای زیست خود انتخاب کنند و بتدریج همه

(. بنابراین مطالعه پراکندگی 86: 0,53طبقات مرفه جامعه شوند )زنگی آبادی و ملک آبادی، 

عنوان یکی از نماگرهای کلیدی توسعه پایدار شهری در کالن پارکها و فضاهای سبز شهری به

ها و کمبود و شهر تهران حایز اهمیت فراوان بوده و انجام مطالعات زیربنایی، شناخت محدودیت

ر به ارمغان آورد. در زمینه تواند آینده بهتری را برای این شهبرنامه ریزی در این خصوص می

ای از مرتبط ترین آنها خالصه  موضوع، نظریه ها و دیدگاههایی مطرح شده است ولی در ادامه 

 شود، آورده شده است.ی نظری برای تحقیق حاضر قلمداد میکه بعنوان پایه

 

 نظریه توسعه پایدار - 9-2

اوست که از یک زندگی سالم و رو این حق «. نون توجه نظریه توسعه پایدار استانساان کا»

، به نقل از: مولدان بدیچ ,099ریو بیانیه 0به رشاد در هماهنگی با طبیعت برخوردار باشد)اصل 

نمایندگان کشورهای  0995(. پس از ساالها زمینه ساازی، در ئوئن 0,: 0,50ساوزان ابیلهارز، 

) که در واقع 50ین دسااتورکارجهان در ریودوئانیرو اجالس عالی زمین را تشااکیل دادند. با تدو

دسااتورالعمل نهایی توسااعه پایدار بود ( توسااعه پایدار بصااورت یک هده پذیرفته شااده جهانی 

معرفی شااد. مبانی نظری این رویکرد بر اصااول ارزشاای و نگهداری منابع برای حال و آینده از 
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ده ناپذیر استوار شطریق اساتفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید 

 است.

، اجتماعی و سیاسی که تضمین کننده کیفیت مطلوب توساعه پایدار یعنی توسعه اقتصادی

عه توس «برانتلند»گار حفظ کند. در گزارش زیستی باشد و بتواند مسایل را بصورت پایدار و ماند

وانایی تواند تپاسخ گویی به نیازهای نسل حاضر بدون اینکه ب»پایدار چنین تعریف شاده اسات: 

به  06,: 0,50مولدان بدیچ ، سوزان ابیلهازر، ) «نسال آینده در تامین نیازهایشاان از بین برود

بطورکلی، اصل نظریه توسعه پایدار بر همراهی و  (.0975: کمیسیون جهانی محیط زیستنقل از

ری این هماهنگی رشاد اقتصاادی با عدالت اجتماعی و حفا ت محیط زیست قرار دارد. پایه نظ

پژوهش بر مفاهیم و اصاول این نظریه اساتوارست و سایر نظریه ها، در ادامه به تکمیل و تبیین 

 کنند.علمی موضوع کمک می

 

 نظریه اکولوژیکی :  -2-2

از دیدگاه اکولوئیکی، بشار جزئی از محیط یا اکوسایساتم خود است. این اکوسیستم شامل 

شااش گیاهی، پوشااش جانوری، انسااان و جامعه او اجزایی همانند محیط فیزیکی، خاك، آب، پو

بشر وجود دارد و هر اط متقابل بین محیط و موجد رشد، باشاد. در اکوسایساتم همواره ارتبمی

ویند. گدارد که به آن  رفیت پذیرش مییی پذیرش تعداد محدودی انسان را اکوسایستمی توانا

نه تا حداکثر ساااطح قابل دوام ساااطوح مختلفی دارد و دامنه آن از تراکم بهی رفیات پذیرش 

تواند به یک نقطه بدون بازگشت رانده انساان، می یر اسات. هر اکوسایساتم در طول حیاتمتغ

شااود و فرسااایش خاك پس از طی ای میشااود. فرسااایش خاك موجب پیدایش بسااتر صااخره

 همراحل اولیه از نظر اقتصااادی قابل کنترل نیساات به همین صااورت حیوانات و ماهی ها نیز ب

  حاداقل تراکم ضاااروری برای تولید مثل انبوه و گیاه نیز به حداقل مکان برای تکثیر نیازمندند. 

 (35و 30: 0,70)ر. ك. به: کاستللو، وینسنت فرانسیس، 

 

 نظریه باغشهرها: -3-2

ایده آل شااهری بود که هوای تمیز، شاابکه حمل و نقل عمومی،  شااهرسااالم 0571در دهه 

بیمارستانهای کوچک محلی و آسایشگاه برای سالخوردگان و بیماران روانی داشته باشد و فروش 

دخانیات و الکل در آن مجاز نباشد. همین نظریات، ابنزر هووارد انگلیسی را برآن داشت که برای 

شااهر را به عنوان راه حلی برای مسااائل حاشاایه نشااینی ارائه ایده باغ 0551اولین بار در دهه 

با  مشااااهدات خود طی چندین ساااال اقامت در آمریکا  0(. هووارد07: 0,77،دهد) بحرینیمی

                                           
1 Ebenezer Howard( 1850- 1928) 
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را نوشت.  0فردا  دوره رشاد سریع شهرها و قبل از بازگشت به انگلستان کتاب خود، باغشهرهای

اند و بنابراین نمی توان ابداع آن را به فرد، اشااتهد در معنای کلی آن ، همواره وجود باغشااهرها

ساارزمین یا زمان خاصاای نساابت داد. برای مثال بخش چهارباا اصاافهان که در زمان صاافویه 

طراحی شد از جهات گوناگونی با توصیف باغشهر هماهنگی دارد. لیکن باغشهر به معنایی که در 

  رد اساات که بنای شااهر را از صاافر پیشاانهاد رود از ابداعات هارواکار میبرنامه ریزی شااهری به

(. باغشهرهووارد بخشهای اساسی معینی دارد که 073) ر. ك. به: کاستللو، و. ه.،همان:  کند.می

( محدوده مرکزی شهر 5( یک کمربند سبز که مرز طبیعی شهر را تشکیل می دهد.0عبارتند از:

( قسمت ,و مراکز خرید واقع شده است. که پارکها در مجاورت آن ، و در مرکز آن آموزشگاهها 

های مجاور بخش مرکزی که خیابان اصاالی پهن و مشااجر ، و راه آهن در اطراه آن واقع شااده 

 .( نواحی صنعتی که در پیرامون شهر قرار دارد3است. 

 

 معیارهای برنامه ریزی فضای سبز شهری -2-2

فضاهای شهری که یکی از موارد مهم دخالت در زندگی  بدون شاک برنامه ریزی و مکانیابی

    و سااازمان شااهری اساات باید با مالحظه شاااخص ها و اسااتانداردهای مناسااب در توسااعه و 

ریزی شاهری صاورت گیرد. پیش از هر نوع برنامه ریزی برای توساعه فضاای سبر شهری برنامه

زم به نظر می رسد تا جهت تبیین های آن مشخص گردد. حال البایساتی اساتاندارد و سرانهمی

بهتر مسااأله تعریفی از این معیارها به عمل آید. اسااتاندارد یعنی سااطحی از اجرا که توسااط 

ت ساااکن در نظر گرفته شااده معیارهای ساانجش مشااخص شااده و برای تعداد معینی از جمعی

 (0,: 0,70چهرزاد، رحیم، آذر پیشه، نازیال، باشد. )

تاندارد فقط یک راهنمای کلی اساات و نه یک دسااتورالعمل کالوسااون معتقد اساات که اساا

صریح و سودمندی آن نیز فقط در این مفهوم قابل ارزیابی مثبت است. زیرا موقعیت یک منطقه، 

ویژگی های فیزیکی طراحی، عوامل اقتصاادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در گسااترش فضای سبز 

 (.051: 0,50الزم موثرند)سیف الدینی، فرانک، 

توان گفت که امکان تعیین استانداردی قابل قبول برای کشورهای مختلف عماًل بنابراین می

توان در گساتره یک کشور گسترش یا حجم استانداردی از فضای سبز را وجود ندارد. حتی نمی

برای شهرهای مختلف آن پیشنهاد کرد. بطور کلی آگاهی از استانداردهای مختلف ارائه شده نیز 

ون یک راهنما باید مورد اساتفاده قرار گیرند و قابل تعمیم به مناطق مختلف نیستند. تنها همچ

میزان فضاای سبز باید از نظر توزیع مکانی ، نوع و گسترش با جمعیت، تراکم ساختمانی شهر و 

نیازهای جامعه شاهری و نوع شاهر از نظر و یفه و نقش ) شاهر تجاری، توریساتی، صنعتی ...( 

                                           
1 The Future Garden City 



 9313، بهار پنجمی ، شمارهدومریزی شهری، سال فصلنامه مطالعات برنامه..... ...........922

 

 

مترمربع و بعضی دیگر بین  08اشد. برخی از منابع، استاندارد سرانه فضای سبز تناساب داشته ب

 مترمربع اعالم کرده اند. 81تا  08

های شاارایط اکولوئیکی به ویژه شاارایط مجید مختوم سااطح اسااتاندارد را با توجه به تفاوت

بسیار زیاد است. در متر مربع ، متفاوت می داند و اینکه دامنه این برآورد  81تا  8/7اقلیمی بین 

، این نقل قول آمده اساات که زندگی سااالم در عات گروه برنامه ریزی وزارت کشااورگزارش مطال

متر  81تا  1,پذیر است که سهم سرانه هر فرد از فضای سبز در منطقه مسکونی از جایی امکان

: 0,73یان، کمتر نباشد و برای رسیدن به پارك بیش از یک ربع ساعت وقت الزم نباشد) مجنون

(. از این رو، در این مقاله، معیارهای برنامه ریزی فضااای ساابز شااهری از حیث اسااتانداردها، 85

 معیارهای محیطی و معیارهای مکانی مورد بررسی قرار می گیرند.

 

 رانیسبز در ا یفضا یهااستانداردها و سرانه -3-2

هر شهر  یانیبن یهابه لحاظ تفاوت یشاهر یهایهر کاربر یبرا یشانهادیپ یاساتانداردها

متر مربع  51اااا 58شده توسط سازمان ملل  هیسبز توص یفضا سرانهاست برای نمونه، متفاوت 

متر مربع و در انگلستان  08 نیالت یکایمتر مربع در آمر 05شااخص در فرانساه  نی. اباشادیم

ها ( سرانه پارك0,39 اول طرح جامع تهران )مصوب هی. بر اسااس توصاباشادیمتر مربع م 01

(. ساارانه فضااای ساابز 58، ص 0,69) وزارت کشااور ،  .هر نفر باشااد یمتر مربع برا 9/,0 دیبا

، 05مترمربع برای هر نفر می باشد . این شاخص در فرانسه  51 - 58توصایه شده سازمان ملل 

 (55: 0,77حسین زاده دلیر، ك.، مترمربع می باشد. ) 01در انگلیس و  08در آمریکای التین 

 . مثالً درپایین تر از اروپا و آمریکا اساات البته اسااتاندارد کشااورهای در حال توسااعه بساایار

مترمربع می باشد.  3/0در بغداد مترمربع  و  5/0متروپلیتن کلکته سارانه فضاای سابز کمتر از 

ادی (. اولین سارانه فضاای سبز و استاندارد پیشنه 86 -85: 0,73ر.ش به: دالل پور محمدی )

مترمربع را  9/,0باشد که سرانه ای برابر با می 0,39مربوط به طرح جامع تهران مصاوب ساال 

 ( 31: 0,73مجنونیان، برای هر نفر پیشنهاد کرده است. )

 
 : سرانه پیشنهادی کاربری فضای سبز در منابع مختلف9جدول شماره 

 

 سرانه به مترمربع افراد، سازمانها و ارگانهای ذیربط
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 وزارت مسکن وشهرسازی

 سازمان ملل متحد

 شهرداری تهران

 برنامه ریزان روسی پوالدشهر

 بهرام سلطانی

 مجید مختوم

05-7 

58-51 

51-08 

,1-51 

31-,1 

081-08 

 (68: 0,50)منبع: اسمعیلی

 

 معیارهای محیطی-3-2-9

بز فضای سریزی و معماری فضاای ساابز، تعیین الگوی بی تردید مهمترین مرحله در برنامه

مناساب برای یک شاهر است . در این مرحله باید مشخص شود توسعه فضای سبز باید براساس 

های شهر نگرشای صاحیح به نیازهای زیسات محیطی و اجتماعی شاهر و نیز امکانات و قابلیت

باید همواره « ارتقای بهره وری منابع»و « توسااعه پایدار»صااورت گیرد. در این زمینه دو مقوله 

های توسعه فضای سبز قرار گیرد. نکته مهم در اینجا، شناخت ساختار گذاریه سایاستسارلوح

 اکولوئیکی و وضعیت کیفی محیط با توجه به موارد زیر است :

 تعیین میزان نیاز اکولوئیکی محیط به فضای سبز 

 تواند در اختیار فضا ی سبز و توسعه شناخت امکانات منابع آب و تعیین مقدار آبی که می

 .آن قرار گیرد

 شناخت کیفیت خاك 

 شناخت گونه های بومی 

 بارآلودگی محیط به عنوان یک عامل محدود کننده 

 میزان جمعیت شهر، گروههای سنی و جمعیتی و تراکم جمعیت 

 میزان نیاز اساسی هر محله و ناحیه شهر 

 أثیر تزیست محیطی( به حداکثر ز نظر بیوکلیماتیک )ایجاد فضاای سابز در مکانهایی که ا

 (. 501: 0,73)سلطانی،ك.  شهر منجر شود

 

 معیارهای مکانی - 5-5-,

نکته مهم در مکانیابی فضاااهای ساابز عمومی ضاارورت های اجتماعی ایجاد پارك اساات. به 

« مرگ و زندگی شااهرهای آمریکایی»همین دلیل جین جیکوبز منتقد شااهرسااازی در کتاب 

دگی در آن موج می زند؛ جایی که در آن کار، معتقد اساات که پارك باید در جایی باشااد که زن

هایی از شااهر دارای چنین نقاط کانونی فرهنگ و فعالیتهای بازرگانی و مسااکونی اساات. بخش

ای هستند. همچنین وی معتقد است که بدترین های محلهارزشامند و مناسب برای ایجاد پارك

گذرند و یا تمایل به از کنار آنها نمی پارکها، آنهایی هساااتند که در مکانهایی قرار دارند که مردم
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همچون یک فروشگاه بزرگ که در چنین شرایطی گرفتار آمده  این کار ندارند. یک پارك شهری

(. همچنین، معیارهای مکان 70,: 0,78حبیبی، م.، در یک موقعیت بد اقتصادی است. ) تجاری

( 55-57: 0,79، ا. ، سعیدنیا د ساعیدنیا عبارتند از: )گزینی فضااهای سابز عمومی از نظر احم

 مرکزیت، سلسه مراتب و دسترسی. 

 

 استانداردهای مربوط به کاربری فضای سبز -4-2-9

 :دیبا کنندیم یکوچک و بزرگ زندگ یکه در شهرها یمردمکنند یه میاستانداردها توص

از خانه ( میمتر )در خط مستق 11,کمتر از  یادر فاصله یسبز قابل دسترس یفضاها یدارا اااا

 خود باشند؛

هر هزار  یهکتار برا کیباشند که سطح آنها حداقل  یحفا ت شده محل یعیطب ینواح یدارا ا

 نفر باشد؛

 از خانه باشد؛ یلومتریک 5در فاصله  یقابل دسترس یهکتار 51 تیسا کیحداقل  یدارا ا

 از خانه باشد؛ یلومتریک 8در فاصله  یهکتار 011 یقابل دسترس تیسا کی یدارا ا

 خانه خود باشند؛ یلومتریک 01در فاصله  یقابل دسترس یهکتار 811 تیسا کی یو دارا ا

 یسطح دسترس نیاز ا ایتانیکوچک و بزرگ بر یاز مردم شهرها یاریکه بسا دیآینظر نم به

 یریگاندازه یبرا یاریمع تاشاادند  یاسااتانداردها طراح نیا اماد باز برخوردار باشاان یبه فضاااها

باز  یحفظ فضاااها ای دیباز جد یفضاااها جادیا یبرا یمنطق ،یباز موجود و آت یمقدار فضاااها

 ستبه د یمحل یهایشهردار یبرا یهازهیو انگ ،هاموجود در برابر فشارها از طره ساخت و ساز

  (The London Brown field Fourum; London wildlife Trust, 2002) . دهند

، دفرض می شونمتروکه یی که هانیاز زم یاریگزارش متذکر شد که بساین  ،5115سال  در

 ،آن باز سبز دارند. در مقدمه یاز مردم حکم فضا یاریبس یاند و برابا ارزش یستیاز نظر تنوع ز

از  یعیوسااا فیط یلندن حاو ریبا یهانیزم: »دیگویم English Nature وقت نهاد اساااتیر

از آنها به واقع از آن لندن  یاریو بس ابیاز آنها از انواع کم یکه برخ باشندیم اهانیو گ واناتیح

 .ندهست یو چند وجه یشهر چند فرهنگ کیبه عنوان 

 یاند تا درك ما را از عملکردهاکرده ی( سع ,0995Robert et al) گرانیو د روبرت کاساتانزا

 کیبر آنها،  یمال یهاارزشمحاسبه  قیاز طر دهندیارائه م یعیطب یستمهایکه اکوس یمتعدد

 یاکل فضاا یاساات که برا نیبر ا یکار آنها مبن متعاره بودن، ریمرحله به جلو ببرند. با وجود غ

 ان،اهیگ یمواد زائد، گرده افشان لی)مانند تبد یستمیاکوس گروه از خدماتارزش هفده  0یستیز

 .  (Costanza et.al. 1998) دالر در سال است ونیلیتر ,, یی(،چرخش مواد غذا و یسازخاك

                                           
1 Biosphere 
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 مکانیابی : هایمدل و هاروش بررسی -3

 استفاده گوناگونی هایمدل و هاروش از خرد، و کالن هایفعالیت بهینه مکانیابی منظوربه

 کاربرد .گیرندمی قرار مطالعه تلفیقی مورد و انفرادی صورت به موضوع بر بنا هاروش این. شودمی

 معیارهای زیر و معیارها منطقی ترکیب و تلفیقی های تحلیل جهت معمول طوربه هامدل این

-مدل جااین در .است «جغرافیایی اطالعات سیستم» کمک با مکانیابی، موضوع با مرتبط فضایی

 طوربه و 0معیاری چند ارزیابی روش: شامل گیرندقرار می استفاده مورد مکانیابی در هایی که

 نطقم ها،شاخص  همپوشانی مدل بولین، عملگرهای مدل «مراتبی سلسله تحلیل فرایند» خاص

 وردم درآن ضرورت بر بنا نیز هاروش سایر که روش کاملترین. است بی سین احتمال مدل و فازی

( 0,50:83جی،  کلر،) است، «( AHPمراتبی ) سلسله تحلیل فرایند» روش گیرد،می قرار استفاده

 7 منطقه شهرداری سبز فضای مکانیابی برای منتخب روش عنوانبه نیز حاضر که در مطالعات

 .گرددمی پیشنهاد تهران

 

 شاخص ها : همپوشانی مدل -3-9

 از یا کندمی استفاده دودویی هاینقشه از یا: دارد حالت دو هاشاخص گذاری روی هم مدل

 که است هاییارزش جمع تبدیل و ترکیب از هانقشه همه جمع اول حالت در چندتایی هاینقشه

 که است یک و صفر هایارزش از ایدامنه جمع این نتیجه. است شده داده نقشه از طبقه هر به

 جهنتی مکان هر در. شود بندیطبقه تواندمی خروجی نقشه یک تهیه برای مناسب فواصل به

 .گرددمی تعریف زیر صورتبه خروجی
 

S = 




n

i

wi

mapiclasswi )(.          
iw وزن نقشه:i ،  ام mapiclass« :صفر»و « یک» 

 

 ساسا بر هامکان امتیازبندی دهندهنشان که است( نقشه) خروجی یک تولید مدل این نتیجه

. است وزنی معیار با هایینقشه مجموع با برابر خروجی ارزش یعنی. باشدمی موردنظر هده

 عیارهام اگر برعکس، و است «یک» با برابر خروجی باشد، رضایت مورد معیارها همه وقتی بنابراین

 ندیبرتبه نواحی نمایانگر خروجی که آنجا از. است «صفر» با برابر خروجی نباشد رضایت مورد

 پیدا برای گیریتصمیم است، خاص کاربری یک به تبدیل برای زمین مطلوبیت براساس شده

 حالت در .گیردمی صورت پذیرانعطاه حالت یک با خاص کاربری یک برای مناسب محل کردن

                                           
1 Multi criteria evaluation 
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 عدادا وسیله به آنها اهمیت به توجه با نقشه هر طبقات ،(ایطبقه چند هاینقشه از استفاده) دوم

 ورودی نقشه هر برای توصیفی خصوصیات حاوی جدول یک در اعداد این. شودمی مشخص

 :با بود خواهد برابر متوسط امتیاز بنابراین. شودمی تعریف
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 𝑆𝑖𝑗ام و i وزن نقشه ورودی  𝑤𝑖 نشانه امتیاز داده شده به موضوع خاص است. 𝑆̅ در رابطه باال

بستگی دارد. در طور واقعی موجود است، به کالسی که به jام است. مقدار  iای برای طبقه نشانه

دهد. پذیری از نقشه ارائه میها ترکیبات انعطاهدهی به شاخصمقایسه با مدل بولین، مدل وزن

عنای مشوند و این بهتلف باهم تلفیق میهای مخمیت کالسها، اهمیت نسبی و اهدر تمامی نقشه

 (61جی، همان:  ر. ش به: کلر،)های متفاوت در یک مدل است وارد کردن معیارهای با اهمیت

 

 روش تحقیق : -4

های میدانی، آماری توسعه ای دارد و متکی بر روش -این پژوهش ماهیت تکنیکی، کاربردی

بی یای است. با توجه به هده تحقیق، به منظور بررسی نقش عوامل موثر در مکاناو کتابخانه

رافی، شیب توپوگ فضای سبز منطقه، ده عامل لیتولوئی )سازند زمین شناسی(، سطوح ارتفاعی،

نوع خاك و پوشش گیاهی، منابع آبی )مسیل، چاه، قنات(، بارش، دما، میزان جمعیت و فضای 

های دسترسی، نوع کاربری به عنوان متغیرهای مستقل و فضای سبز موجود منطقه مطلوب، راه

سی قرار در این پژوهش مورد برر 7به عنوان متغیر وابسته موثر در مکان یابی فضای سبز منطقه 

گرفتند. معیارها و عوامل کمی و کیفی شناسایی و با تکنیک هایی چون مصاحبه و تهیه پرسشنامه 

طور عام مشخص شدند. سپس عامل لیتولوئی با این معیارها و عوامل غربال شده و موارد موثر به

، منابع 3ن با ، کاربری زمی3، بارش با 3، جهت شیب با 3، شیب توپوگرافی با 3طبقه، ارتفاع با  5

 8و عامل میزان جمعیت با  5، نوع خاك و پوشش با ,، شبکه حمل و نقل با 0، دما با ,آبی با 

ها به صورت دو به دو با هم شده و ارزش Expert Choiceیعنی  AHPطبقه  وارد مدل تخصصی 

مقایسه شدند و اوزان معیارها و زیر معیارها به دست آمده نیز ترتیب اهمیت معیارها را براساس 

منتقل شده و در آنجا برای الیه  GISضرایب انجام شده نشان می دهد. نتایج نهایی به برنامه 

نام کد تعریف گردید و تونی بهس AHPدست آمده آنها در های پلیگونی با توجه به ارزش های به

ای مانند قنات، های رستری مورد نظر آماده شد. برای عوارض نقطهسپس با توجه به کدها، الیه

به منظور به دست آوردن هسته بیشینه  AHPچاه، دما و بارش بعد از خروجی به دست آمده از 
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ها، های خطی مانند مسیلالیه ( استفاده کرده و برای IDW) 0و کمینه، از روش درون یابی

های دسترسی ابتدا برای آنها حریمی با توجه به شرایط منطقه و بازدیدهای میدانی تعریف و راه

ظر، های اطالعاتی مورد ندر نهایت، آنها به نقشه رستری تبدیل شدند. در نهایت با همپوشانی الیه

ها و رفع خطاهای احتمالی از هنقشه نهایی حاصل شد. برای انجام یکسان سازی بیشتر میان الی

 روش منطق فازی استفاده شد.

 

 
 یابی مکان جهت شده تعیین معیارهای( 9) شماره نمودار

 منبع: نگارندگان

 مطالعه: مورد محدوده -0

 0،8,6،511معادل با مساحتی تهران شهر مرکزی پهنه شده در واقع مناطق از یکی 7 منطقه

 آن معادل جمعیت دارد. تهران شهر مناطق بین در را پانزدهم مقام وسعت لحاظ متر مربع از

                                           
1 Inverse Distance Weighted 

 معیارها

 میزان دما          

 

 

 شیب توپوگرافی              

 

 

 سطوح ارتفاعی

 

 سازند زمین شناسی

 

 میزان بارش

 

 

 

 آبی )چاه و قنات( منابع

 

 

 کاربری نوع      

 

 

 

 فضای مطلوب میزان جمعیت و

 

 

 

 

 

 های دسترسیراه  
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( 0شماره ) (. شکل7)شهرداری منطقه است( 0,58 سال مطابق با سرشماری) نفر 01053,

 دهد.را در ایران و تهران نشان می 7جایگاه و موقعیت جغرافیایی منطقه 

 

 

 

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -9 شکل

 منبع: نگارندگان

 

 : فضای سبز موجود -2-9

 مساحت به نسبت که (0)نقشه  باشدمی مربع متر 091561 سبز منطقه فضای کل مساحت

 7 منطقه سطح در فضای سبز کمبود دهندهبسیار ناجیز و نشان رقم 08,9701180 منطقه کل

 جنوب و شرقی نیمه در که جمعیت بیشتر تراکم و فرسوده بافت به توجه با همچنین. باشدمی

نسبت به جمعیت موجود  سبز فضای احداث ضرورت دارد وجود( شریعتی شرق) 7 منطقه شرقی

 یلدل به فرهنگی و آموزشی مراکز به سبز فضای نزدیکی همچنین. شود می احساس بیشتر

 متاسفانه هک است اهمیت با بسیار فضا این از گوناگون افراد و شاغالن دانشجویان، بیشتر استفاده

 فضای هک مناسبی فاصله همچنین. است شده گرفته نادیده منطقه سطح در فضا این جایگیری در

 گریدی اهمیت حائز نکته باشد داشته هاآالینده و ها کارخانه و صنعتی هایکاربری از باید سبز

 اراضی شاهد 7 منطقه سطح در. هستیم آن شدن گرفته نادیده شاهد منطقه سطح در که است

برای  کمتری قابلیت اقتصادی، ارزش به توجه با که باشیممی گوناگون نظامی و بایر و مستعد

 به شتربی فضای داشتن به منجر که است اینکته خود این که دارد سبز فضای به شدن تبدیل

 ینع در منطقه سطح در موجود سبز فضای که بردپی توانلذا می. هستیم ها پارك احداث منظور

 منطقه حسط در فضا این جدید یابی مکان برای است الزم و نداشته نیز درستی جانمائی بودن، کم

 .گردد اقدام آن در موجود های پتانسیل به توجه با
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 1فضای سبز موجود منطقه  (9شماره ) نقشه

 منبع: نگارندگان

 شبکه راه های دسترسی : -2-2

 گردندمی بندیدسته شرح بدین هایشان عملکرد از یک هر با 7 منطقه ارتباطی هایشبکه

 :(5 )نقشه

 مدرس بزرگراه رسالت، بزرگراه شامل( 0) درجه شریانی شبکه -

 شهید خ انقالب، خ مفتح، شهید شریعتی، علی دکتر خیابان( 5) درجه شریانی شبکه -

 دماوند خیابان و سهروردی خ قدوسی، اله آیت خ بهشتی، شهید خ مطهری،

 یبند تقسیم هاکوچه و فرعی خیابان شامل دسته دو به خود که هاییمحله راههای شبکه -

 .گردد می

 شمالی، سبالن خ نامجو، سرتیپ خ مدنی، اله آیت خ شامل منطقه این فرعی خیابانهای -

 . ...ترکمنستان ج پلیس، خ جنوبی، و شمالی بهار شیرازی، بهار خ بنا، حسن استاد

بررسی  .شوندمی وصل محالت و مسکونی واحدهای به که هستند معابری شامل: هاکوچه -

های مهم در مکان یابی فضای سبز مورد بررسی و منظور دسترسی یکی از معیارشبکه معابر به

 ارزیابی قرار می گیرد.
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 1راههای دسترسی موجود منطقه  (2شماره ) نقشه

 منبع: نگارندگان

 های تحقیق :یافته -1

 زا کاربری یک بهینه مکان آن وسیلهبه که کندمی فراهم را ایزمینه یابی،مکان معیارهای

 فعالیت یک مکانیابی معیارهای درانتخاب. گیرد قرار ارزیابی مورد مختلف ابعاد و عوامل نظر

-ژگیوی نظر، مورد فعالیت ویژه ابعاد نظر، مورد فعالیت عمللکردی ماهیت و نوع: مانند مالحظاتی

 نظر مورد... و بردار بهره گروه نظر و خواستگاه مطالعه، مورد محدوده پایه مطالعات از منتج های

 ضایف یابیمکان در دخیل معیارهای ابتدا فوق، موارد گرفتن درنظر با حاضر مطالعه. گیردمی قرار

 و داده راستا این در خبره کارشناسان از نفر 01 تعداد به دهی امتیاز برای سپس و تعیین سبز

 این تمام. شده آورده زیر در سبز فضای یابی مکان در دخیل معیارهای تمام. گردید امتیازدهی

 معیارها مراحل، .گرفتند قرار ارزیابی و مقایسه مورد و منتقل Expert Choice برنامه به امتیازات

ر گرفتند د قرار آزمون مورد سبز فضای مکانیابی منظوربه پژوهش این در که معیارهایی زیر و

مختلف را نمایش  هایستون در مکانی معیارهای گذاری ( ارزش5ذیل عنوان شده، جدول شماره )

 دهد.می

 توپوگرافی نقشه کردن رقومی 

 زمین ارتفاع رقومی مدل تهیه (DEM )سنگ نقشه تهیه شیب جهت شیب، نقشه تهیه و 

 تهران 0:011111 شناسی زمین هاینقشه مبنای بر منطقه از شناسی زمین و شناسی

 نقل و حمل مسیرهای و جاده از فاصله نقشه تهیه 

 هامسیل چاه، قنات، از فاصله نقشه تهیه 

 منطقه بارش و دما هاینقشه تهیه 

 سبز فضای جایگزینی منظور به مطلوب هایکاربری برداشت 
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 یزیر برنامه و مطالعات سبز )اقتباس از: مرکز فضای از جمعیت مناسب فاصله نقشه تهیه 

 ( 0,77، تهران شهر
 مختلف های ستون در مکانی معیارهای گذاری ( ارزش2) شماره جدول

 
 

 سبز فضای مکانیابی منظور به پژوهش این در که معیارهایی زیر و معیارها مراحل،

باید عوامل موثر، جهت مکان یابی در سامانه اطالعات جغرافیایی می در گرفتند قرار آزمون مورد

نقشه تهیه شده و مورد پردازش و تحلیل قرار گیرند در  هایها بصورت الیهمعیارها و محدودیت

یابی فضاهای سبز شهری و متناسب با نوع مدل کاربردی در این مطالعه براساس ضوابط مکان

فیزیکی منطقه  -اقتصادی و کالبدی -و شناخت شرایط جغرافیایی، اجتماعی AHPاین تحقیق

( معیارها و ضوابط استاندارد تعیین شده برای ,) گیرد. در زیر جدول شمارهمورد مطالعه قرار می

 شود.یابی فضای سبز شهری به ترتیب نشان داده میمکان

 
 ( : معیارها و ضوابط استاندارد تعیین شده برای مکان یابی فضای سبز شهری3) جدول شماره

 فاصله استاندارد نسبت به هرکاربری نوع سازگاری معیار

 متر 081 سازگار نزدیکی به مراکز مسکونی

 متر 081 سازگار نزدیکی به مراکز آموزشی

 متر 081 سازگار نزدیکی به مراکز فرهنگی

 متر 081 سازگار نزدیکی به رودخانه

 متر 081 ناسازگار نزدیکی به مراکز تجاری

 متر 081 ناسازگار نزدیکی به مراکز اداری

 متر 011-81 ناسازگار نزدیکی به مراکز صنعتی

 متر 811-081 ناسازگار نزدیکی به تاسیسات و تجهیزات شهری

 متر 081 ناسازگار نزدیکی به مراکز بهداشتی

 متر 081 ناسازگار نزدیکی به زمین های بایر
Source: Blowers, Andrew, planning for sustainable environment, 1994:6 
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 AHPاستاندارد سازی نقشه های معیار با استفاده از مدل  -1

)معیارها( در مکان یابی را  بایست الیه های موثرها، مییابی و ادغام نمودن نقشهجهت مکان

توان گیری به مقیاسی تبدیل شوند که بها را با استفاده از قواعد تصمیماستاندارد کنیم. یعنی الیه

( بدین منظور از روش تحلیل سلسه مراتبی 9: 0,55کرد )شهابی، ها را با یکدیگر ادغام آن

بر  0951توسط ساعتی در سال (AHP) استفاده شده است. روش فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی

. در اصل تجزیه (Satty,1980)ها مبنای سه اصل ارائه شد: تجزیه، قضاوت تطبیقی و سنتز اولویت

لسله مراتبی تجزیه شود که عناصر در سطح معین ساختار گیری به سالزم است که مساله تصمیم

ای هسلسله مراتبی، با در نظر گرفتن منشأ آن در سطوح باالتر دارند؛ اصل سنتز هر یک از اولویت

هد و دمکانی دارای مقیاس نسبتی تعیین شده را در سطوح متعدد سلسله مراتب به دست می

ا( هترین سطح سلسله مراتب )یعنی گزینهپایین    عناصر درها را برای مجموعه مرکبی از اولویت

 کند. با معلوم بودن اصول، روش تحلیل سلسله مراتبی شامل مراحل اصلی زیر است:ایجاد می
برای تعیین میزان  9تا  0الف( تولید ماتریس مقایسه دوتایی: یک مقیاس اساسی را با مقادیر از 

 (38: 0,53پور، گیرد )قدسییهای نسبی دو معیار بکار ماولویت

( جمع کردن مقادیر هر 0های معیار: این مرحله شامل مراحل زیر است : ی وزنب( محاسبه

( تقسیم نمودن هر مولفه ماتریس بر مجموع ستونش )ماتریس 5ستون ماتریس مقایسه دوتایی. 

ها در هر ردیف ولفهمحاسبه میانگین م (,حاصل ماتریس مقادیسه دوتایی نرمال شده نام دارد(. 

 از ماتریس نرمال شده است.

( تعیین بردار مجموع وزنی به 0ج( تخمین نسبت توافق : این مرحله شامل عملیات زیر است: 

رب دوتایی اصلی، سپس ض یوسیله ضرب کردن وزن اولین معیار در اولین ستون ماتریس مقایسه

نمودن دومین معیار در دومین ستون، سومین معیار در سومین ستون ماتریس اصلی، سرانجام 

ای ه( تعیین بردار توافق بوسیله تقسیم بردار وزنی بر وزن5جمع نمودن این مقادیر در سطرها 

 (8,: 0,57تعیین شده است )شهابی،  معیار که قبالً 

 

 ابی فضای سبز :روش شناسی مکانی - 95

یابی فرآیندی است که طی آن توانهای زمین جهت استقرار یک فعالیت یا بطور کلی مکان

گیرد. کاربری خاص )مکان بهینه یک فعالیت یا کاربری( مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می

ی است. کاربریابی هر فعالیتی متأثر از عملکرد و مقتضیات فضایی آن های مکانمعیارها و شاخص

بایست درقالب روشی مناسب، قابلیت اراضی جهت با تعیین معیارهای سنجش وارزیابی می

استقرار فعالیت مورد نظر تعیین گردد. علت انتخاب این روش در این مطالعه منعطف، قوی و 

گیری متضاد، انتخاب گیری در شرایطی است که معیارهای تصمیمساده بودن آن برای تصمیم
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توان به امکان می A.H.Pسازد. از دیگر دالیل استفاده از ها را با مشکل مواجه میزینهبین گ

دهی سلسله مراتبی عناصر یک سیستم، امکان استفاده از معیارهای کمی و کیفی به طور سازمان

ا، ههم زمان، قابلیت کنترل کردن سازگاری منطقی قضاوت های استفاده شده در تعیین اولویت

آوری اطالعات، عالوه بر مطالعات بندی نهایی گزینه ها نام برد. همچنین درجمعتبهامکان ر

ای و اسنادی، از روش مصاحبه برای تدقیق معیارها و زیرمعیارهای مکانیابی فضای سبز، کتابخانه

ده ش ا مسائل شهری و فضای سبز استفادهمطابق با نظرات کارشناسان مرتبط )روش دلفی( ب

یه و تحلیل معیارها وتعیین مناسبت اراضی، عالوه برروش فرایند تحلیل سلسله است. جهت تجز

( و GISها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی )(، از روش همپوشانی شاخصA.H.Pمراتبی )

در  . (Leman, E., 1991:40)های فضایی اراضی استفاده شده استمنطق بولین نیز جهت تحلیل

مجموع مراحل طی شده، پس از تعیین معیارها در روش ارزیابی مطالعه حاضر، به شرح ذیل است 

: 

  تعیین ضریب اهمیت معیارها و در صورت وجود زیر معیارها ) تشکیل ماتریس مقایسه

 دودویی (

 ) سنجش فضایی اراضی براساس هریک از معیارها ) زیرمعیارها 

 ا اعمال ضریب اهمیت آنهاترکیب و تلفیق فضایی معیارها ب 

 پهنه بندی میزان مناسبت اراضی جهت ایجاد فضای سبز 

  جی،  ر،کل)ارزیابی گزینه های فضای سبز درپهنه های قابل قبول و تعیین گزینه منتخب

0,50 :81) 

الزم به ذکر است که به منظور جلوگیری از کارهای دستی، همچنین به منظور انجام مقایسه 

یابی استفاده گردید، در ادامه مکان Expert Choiceها از نرم افزار قدرتمند زوجی میان معیار

( کدگذاری معیارهای مکانی تعیین 3در جدول شماره ) صورت پذیرفت. GISم افزار نهایی نیز با نر

 Expert مکانی که در نرم افزار  معیارهای سطوح ضرایب( 8) شماره شده فضای سبز و در جدول

Choiceنمایش داده شده است. بررسی شد 

 
 مکانی معیارهای گذاری کد( 4) شماره جدول

 
 مکانی معیارهای سطوح ضرایب( 0) شماره جدول
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 نقشه در AHP مراتبی سلسله مدل تحلیل -1

 شناسی سازندهای زمین بررسی -1-9

. است یابیمکان معیارهای از یکی 7 منطقه شناسی زمین هایها، سازندطبق بررسی

 کنگلومرای و( Qft2) ارتفاع کم جدید ایکوهپایه هایافکنه مخروط و تراسی ذخایر تشکیالت

 به AHP مدل در را مشخص وزن دو که باشندمی منطقه سازند دو( PlQc) سست ئنیک پلی

 بندی پهنه تحلیل منظور بهSpatial Analyst و در محیط   GISدر نرم افزار سپس گرفت، خود

SHP به Raster شد گرفته خروجی آن نقشه و تبدیل. (Qft2) و  0( با کد ,شماره ) در نقشه

(PlQc)  باشد.می 7 منطقه در شناسی زمین مختلف واحدهای دهندهنشان ،5با کد 

 

 
 1 منطقه شناسی زمین مختلف واحدهای (3شماره ) نقشه

 منبع: نگارندگان

 

 سطوح ارتفاعی بررسی -1-2

 عامل 8 با است که یابیمهم مکان های معیار از یکی ارتفاع نیز عامل و توپوگرافی وضعیت

 هم با دو به دو صورت به ها شد. ارزش Expert Choice و نرم افزار AHP تخصصی مدل وارد

منتقل و در   GISنرم افزار به آمده دست به معیارهای زیر و معیارها شدند. سپس اوزان مقایسه
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 ،0 کد 0095-00511ارتفاع برای شدند، کدگذاری و گذاریارزش Spatial Analyst محیط 

-0,95 نهایت و در 3کد 0,11-0,38 برای ،, کد 0581-0,11برای ،5 کد 0511- 0581برای

 منظور به و آمده دست به هاینقشه و کدها به توجه با سپس. شد گرفته نظر در 8کد  0,38

 (.3شماره  )نقشه شد گرفته خروجی هانقشه از و آماده نظر مورد رستری هایبندی، الیه پهنه

 
 

 

 

 

 
 1 منطقه ( میزان ارتفاع در4شماره ) نقشه

 منبع: نگارندگان

 توپوگرافی  شیب -1-3

 اب توپوگرافیک هایبررسی طریق از است که یابی مکان معیارهای از یکی شیب، درجه عامل

 صورت به هاارزش سپس و شدند Expert Choice و نرم افزار AHP تخصصی مدل وارد عامل 6

  GISبه نرم افزار آمده دست به معیارهای زیر و معیارها سپس اوزان شد. مقایسه هم با دو به دو

 کد -5 شیب برای میزان شدند: کدگذاری و گذاریارزشSpatial Analyst منتقل و در محیط 

برای  نهایت در و 8 کد 5-05 ، شیب3 کد 6-5 ، شیب,کد  3-6 شیب ،5 کد 5-3 شیب ،0

 منظور به و حاصله هاینقشه و کدها به توجه با سپس. شد گرفته نظر در 6 کد 05-03 شیب

 (. 8شماره  )نقشه شد گرفته خروجی ها نقشه از و آماده نظر مورد رستری هایالیه بندی، پهنه
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 مورد مطالعه ( میزان شیب منطقه0شماره ) نقشه

 منبع: نگارندگان

 )چاه و قنات(آبی  منابع -1-4

 ظرن در یابیمکان هایمعیار از یکی نیز چاه و قنات مانند آبی منابع شد گفته که طورهمان

 هاارزش سپس شد، Expert Choiceو نرم افزار  AHP تخصصی مدل وارد عامل 3 با و شد، گرفته

به نرم  آمده دستبه معیارهای زیر و معیارها شدند و اوزان مقایسه هم با دو به دو صورت به

-11, عمق برای شدند، کدگذاری و گذاریارزش Spatial Analyst منتقل و در محیط   GISافزار

 کد 711-0111 و در نهایت برای عمق , کد 811-7111 ، عمق5 کد 11,-811، عمق0 کد 1

 و بیشینه هسته آوردن دستبه منظور، به AHP از حاصل خروجی از بعد. شد گرفته نظر در 3

 و تبدیل رستری هایالیه به شد، استفاده( IDW) یابی درون روش از ای،نقطه عوارض کمینه

 ( 6شماره  شد )نقشه گرفته نقشه خروجی
 

 

 
 1 منطقه ( میزان منابع آبی1شماره ) نقشه

 منبع: نگارندگان

 

 بارش میزان -1-0

 8ا ب و شده گرفته نظر در یابی مکان های معیار از یکی بارش میزان شد گفته که طورهمان

 دو صورت به هاارزش سپس شدند، Expert Choice و نرم افزار AHP تخصصی مدل وارد عامل
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منتقل و در   GISنرم افزار آمده به دستمعیارهای به زیر و معیارها اوزان و مقایسه هم با دو به

 برای گذاریکد و گذاریارزش آنجا شدند، در کدگذاری و گذاریارزشSpatial Analyst محیط 

 11,-08,برای  ،5 میلی متر کد 558 -11,برای ،0 کد میلی متر 578 -558 بارش میزان

 در 8 متر کدمیلی 50,-81, و در نهایت برای 3 میلی متر کد 08, -50, برای ،, متر کدمیلی

 و بیشینه هسته آوردن دستبه منظوررا به AHP از آمده دستبه سپس خروجی .شد گرفته نظر

 نقشه خروجی تبدیل و رستری هایالیه و به( IDW) یابیدرون روش از ای،نقطه عوارض کمینه

 (.7شماره  نقشهشد ) گرفته
 

 
 

 1 منطقه ( میزان بارش در1شماره ) نقشه

 منبع: نگارندگان

 دما  -1-1

 شد گرفته نظر در یابیمکان هایمعیار از یکی نیز دما میزان بررسی شد گفته که طورهمان

 میانگین ارزش سپس شد، Expert Choice و نرم افزار AHP تخصصی مدل وارد عامل 0با  که

 ارزش Spatial Analystمنتقل و در محیط   GISدرجه است، به نرم افزار07 که ساالنه دمای

 خروجی از بعد شد. گرفته درنظر 0 کد درجه07دما  میزان بررسی کدگذاری و برای و گذاری

 درون روش از ای،نقطه عوارض کمینه و بیشینه هسته آوردن دستبه منظوربه AHP حاصل از

ره )نقشه شما شد گرفته نقشه خروجی و تبدیل رستری هایالیه به شده، استفاده( IDW) یابی

5.) 
 

 
 1 منطقه ( میزان میانگین دمای ساالنه در1شماره ) نقشه



 9313، بهار پنجمی ، شمارهدومریزی شهری، سال فصلنامه مطالعات برنامه..... ...........931

 

 

 منبع: نگارندگان

 کاربری معیار -1-1

 شهری مهم کاربری نوع 01 منظور همین است و به یابیمکان هایمعیار از یکی کاربری معیار

 ،سازگار نیمه سازگار، از اعم... و ورزشی سبز، فضای آموزشی، تجاری، فرهنگی، مسکونی، از اعم

 دو صورت به ها ارزش شد، سپس Expert Choiceو نرم افزار  AHPتخصصی مدل وارد ناسازگار،

منتقل و در   GISنرم افزار آمده به دستمعیارهای به زیر و معیارها اوزان و مقایسه هم با دو به

 به زیر نقشه کدها به توجه با سپس شدند، کدگذاری و گذاری ارزشSpatial Analyst محیط 

 گرفته خروجی هانقشه از و آماده نظر مورد رستری هایالیه بندی،پهنه منظور به و آمده دست

عنوان مثال کاربری مسکونی که کمترین میزان اهمیت برای احداث فضای سبز را داراست شد. به

 آماده نظر مورد رستری هایالیه بندیپهنه نشان داده شده و به منظور 0داده و با کد  0ارزش 

 (9شماره  )نقشه شد گرفته خروجی هانقشه از و

 
 منطقه میت برای احداث فضای سبز در( انواع کاربری با توجه به میزان اه1نقشه شماره )

 منبع: نگارندگان

 

 جمعیت میزان  -1-1

 عامل 8 عنوان، به7ناحیه منطقه  8 است که در یابی مکان های معیار از یکی جمعیت شمار

 دو به دو صورتبه هاارزش سپس وارد شد. Expert Choice و نرم افزار  AHP تخصصی مدل در

 منتقل و در محیط   GISنرم افزار آمده به دستمعیارهای به زیر و معیارها اوزان و مقایسه هم با

Spatial Analystبه و حاصله نقشه کدهای به توجه با سپس شدند. کدگذاری و گذاری ارزش 

ره شما خروجی گرفته شد )نقشه هانقشه از و آماده نظر مورد رستری هایالیه بندی،پهنه منظور

01.) 
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 1 منطقه ( میزان جمعیت در نواحی95)شماره  نقشه

 منبع: نگارندگان

 

 استاندارد سازی الیه ها برای تحلیل و شناسایی مکان بهینه ایجاد فضای سبز -1

انجام این روش، ابتدا تک تک معیارهای مورد بررسی را مقایسه نموده و میزان اهمیت برای 

یابی فضای سبز در یک ماتریس نسبی هر جفت را براساس میزان ارزش و اهمیت آن در مکان

تر را محاسبه نموده، چنانچه این نسبت کم (CR)ها و نسبت توافق وارد کرده، سپس از آن وزن

کنیم. در صورتی که باشد، مقایسه ها قابل قبول و وزن های محاسبه شده را استخراج می 0/1از 

یس مقایسه دوتایی آن را برای حد بیشتر باشد، با اعمال تغییراتی در ماتر 0/1نسبت توافق ما از 

 Expert         ها و محاسبه توسط نرم افزارقابل قبول تنظیم می کنیم، عملیات محاسبه وزن

Choice های انجام شده، قابل قبول باشند، نتیجه اعالم خواهد گیرد. چنانچه مقایسهانجام می

( این 5,: 0,55باشد )شهابی، می 0/1از (CR)تر بودن نسبت شد شرط این اعالم نتیجه نیز کم

دهنده قابل قبول بودن نتیجه بدست آمد، نشان 0/1های ما کم تر از که برای داده (CR)نسبت 

های موثر در های به دست آمده در الیهاست. نزدیکی به تک تک معیارها در نهایت با ضرب وزن

دار برای ایجاد فضای سبز لویتهای اوهای مکانو ادغام الیه 0یابی در همپوشانی وزنیمکان

یابی ، مکان00شماره  نقشه .(Germann christina – chiari , klaus, 2002: 25) شناسایی شدند

 دهد.مورد مطالعه را نمایش می منطقه در AHP فضای سبز با استفاده از مدل 
 

                                           
1 Weighted overlay 
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 ( نتایج بررسی معیارهای مکان یابی در منطقه 99شماره ) نقشه

 نگارندگانمنبع: 

 

 بحث و نتیجه گیری -95

ای یابی فضشود و با تاکید بر نتایج حاصل از مکان( دیده می00شماره ) طور که در نقشههمان

دسته  ,، منطقه مورد مطالعه از لحاظ مکان مناسب ایجاد فضای سبز، به  AHPسبز به روش 

تهیه شده با معیارها و  هایشود. پس از بررسی نقشهمناسب، متوسط و نامناسب تقسیم می

رای ب به دست آمد. منطقه مناسب ا همپوشانی و در نهایت نقشه باالهضوابط عنوان شده، نقشه

و نامناسب با رنگ قرمز نمایش داده شده  ، متوسط با رنگ زرد احداث فضای سبز با رنگ سبز

شریانی منطقه  های اصلی وهای مناسب جهت احداث فضای سبز منطبق بر مسیر راهاست. مکان

های پهنه    دهند. ها با فضاهای سبز موجود منطقه همپوشانی نشان میبوده، بعضی از پهنه

دست آمده، نشانگر قرار گیری آنها در پهنه بافت فرسوده، نقاط با جمعیت بیشتر مناسب به

بهره گیرند. همچنین این  توانند از این فضاهاباشد که در این صورت جمعیت بیشتری میمی

اند که به لحاظ تامین منابع آب فضای ها در مسیر قنات های موجود در منطقه قرار گرفتهپهنه

های مناسب و بسیار مناسب جهت احداث فضای سبز باشند. بیشتر پهنهسبز بسیار با اهمیت می

ه چون تمام پارامترهای درجه قرار دارند. البته الزم به توضیح است ک 3های کمتر از در شیب

دما، بارش، شیب، جهت شیب، مسیرهای حمل و نقل، جمعیت، زمین شناسی و خاك، کاربری، 

ر اند تمام معیارها با یکدیگبندی مورد استفاده قرار گرفتهتوپوگرافی، منابع آبی در این پهنه

یز های باال نشیب    سنجیده شده و نتایج نهایی به دست آمده است به این خاطر ممکن است در

ای هها، با کاشت گیاهان دارای ریشهتوان در این شیبیابی فضای سبز داشته باشیم که میمکان

بندی نمود تا بهترین نتیجه حاصل آید. به لحاظ جهت شیب نیز ، بانکت بندی یا تراسمقاوم

یب ن شبیشترین پراکنش فضای سبز مناسب را در شیب های شمالی شاهد هستیم چون در ای

ها میزان تابش آفتاب و ماندگاری آن به منظور تامین نور و انرئی الزم برای گیاه بسیار مناسب 
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است. پهنه های مناسب جهت ایجاد فضای سبز بر اساس معیار بارش منطبق بر مناطق دارای 

آن  هتوان میزان کمی بارش را با منابع آب موجود در منطقه یا اطرابارش زیاد هستند. البته می

های شریانی و های فضای سبز در مسیر راهها جبران نمود. قرار گیری پهنهها و قنات مانند چاه

های دارای جمعیت زیاد نماید. محلهتر میاصلی منطقه دسترسی به این فضاها را بسیار سریع

ر دمانند محله شارق در قسمت جنوب شرقی منطقه، تنها دارای یک پهنه فضای سبز )بوستان( 

قسمت جنوب غربی خود است و این موضوع باعث جذب جمعیت به فضاهای سبز محله های 

دیگر شده است. در پهنه فضای سبز متوسط نیز امکان ایجاد فضای سبز وجود دارد اما باید در 

ورد. وجود آبعضی از پارامترها تجدید نظر نموده و شرایط الزم را برای ایجاد فضای سبز در آنها به

پهنه های نامناسب به لحاظ تمام پارامترهای ذکر شده، نامناسب بوده و با صره هزینه زیاد و اما 

ذکر است بعضی از اراضی موجود ایجاد شرایط مناسب، قابلیت ایجاد فضای سبز را دارند. الزم به

های که دارای شرایط ویژه هستند، مانند مناطق نظامی، مناطق تاریخی، کاربری 7در منطقه 

ی یار کم ارزشهای بسیابی، زمینبیت شده و ...، به دلیل نوع کاربری، از نظر معیارهای مکانتث

 شوند.محسوب می جهت توسعه فضای سبز

 

 

 منابع:
مورد: مناطق ) تحلیل پارکهای درون شهری از دیدگاه برنامه ریزی شهری( 0,50)اسمعیلی، اکبر، 

 تهران: دانشگاه تربیت مدرس.تبریز( پایان نامه کارشناسی ارشد،  5و0

 فرایند طراحی شهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  (0,77)، سیدحسین، بحرینی

، مجله آبادی سال روش محاسبه سرانه فضای سبز شهری پیشنهاد (0,73)، کامبیز، بهرام سلطانی

   . 9-03 تابستان. 07پنجم، شماره 

، دفتر مطالعات زمین و سرانه کاربریهای شهری صدیقه،، یمسایل (0,75، سیدمحسن، )حبیبی

 مسکن، تهران: سازمان ملی زمین و مسکن ، وزارت مسکن و شهرسازی.

اداره کل حفا ت تبریز: طرح پارك طبیعت و کمربند سبز تبریز،  (0,77)حسین زاده دلیر، کریم، 

  .محیط زیست آذربایجان شرقی

 .سمت تهران: انتشارات ، شهری اراضی کاربری ریزی برنامه (0,58)س  م، ، دالل پورمحمدی

 ابعاد به نوگرایانه رویکردی و ساابز فضااای شااهرها،. 0,53.آبادی ملک مختاری لی؛ع آبادی، زنگی

  . 57-95،  35 شماره سبز، پیام ماهنامه. طراحی انسانی

ترجمه توفیقی، علی اصغر، تصمیم سازی برای مدیران، تهران: سازمان  (0,53)ساعتی، ال. توماس، 

  .مدیریت شهری

. شهری ریزی برنامه و مطالعات مرکز. نهم جلد.  ها شهرداری سبز کتاب (0,79)احمد،  سعیدنیا،

 .کشور وزارت انتشارات

 زبان تخصصی برنامه ریزی شهری ، تهران: نشرآییز (0,50)سیف الدینی ، فرانک 
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 یابی مکان در موثر فاکتورهای بررسی (0,57) .ادیه نیری، عید وس خضری،. یمنه هابی،ش

 چهارمین. وزنی خطی ترکیب مدل از استفاده با  سنندج -سقز جاده نجات و امداد ایستگاههای

 سالن همایش های دانشگاه شهید بهشتی، .بحران جامع مدیریت المللی بین کنفرانس

 استفاده با سقز شهری زائد مواد دفن یابی مکان در ئئومورفیک عوامل نقش. (0,55) هیمن شهابی،

 ئئومورفولوئی، تبریز: رشته ارشد کارشناسی رساله دور از سنجش فناوری و( GIS) هایمدل از

 .تبریز دانشگاه

 تفصیلی طرح هاینقشه (0,90) شهری، توسعه و ریزیبرنامه معاونت تهران، هفت منطقه شهرداری

 .GIS افزار نرم قالب در منطقه

 وفضای پارکها هاینقشه و اسناد اطالعات، (0,91سبز، ) فضای معاونت تهران، هفت منطقه شهرداری

 منطقه. سبز

 صنعت و علم دانشگاه انتشارات شهری ریزیبرنامه مبانی بر ایی مقدمه (0,69) . سماعیلا شیعه،

 .تهران صنعت و علم دانشگاه انتشارات اول، تهران: چاپ ایران،

 ریزی برنامه و مطالعات تهران مرکز شهر سبز فضای توزیع سیستم ( 0,77)، هدیعسگری پور، م

 تهران. شهر

 اطالعات سیستم از استفاده با فضای سبز یابیمکان (,0,5)س.  رستمی،. نوچهراصل، م زادهفرج

 .01-09: 68 شماره جغرافیایی تحقیقات فصلنامه. جغرافیایی

 سیستم از استفاده با آموزشی مراکز یابی مکان و مدیریت (0,50) س سرور،. اصل، م زاده فرج

 .5: 67 شماره جغرافیایی تحقیقات فصلنامه. جغرافیایی اطالعات

، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتب  (0,53قدسی پور، ح ، س. )

 کبیر.

نشینی در خاورمیانه، ترجمه پرویز پیران و عبدالعلی شهر (0,70)کاستللو، وینسنت فرانسیس، 

 رضایی، تهران: نشر نی.

 راتااانتشا: تهران کارکردها، و اصول فازی، های مجموعه تئوری زرندی، فاضل (0,50) جی، کلر،

 .یرامیرکبا یاصنعت هگاانشدا

 معاونت حوزه تهران:،  ها تفرجگاه سبز، فضای ها، پارك پیرامون مباحثی (0,73) نریک ه مجنونیان،

 تهران. شهر سبز فضای و پارکها سازمان شهری خدمات

 نشریه. شهری سبز فضای یابی مکان در جغرافیایی اطالعات سامانه (0,51) مالج محمدی،

  ( 05-00) 33 شماره.  ها شهرداری

 شهرتهران. سبز فضای توزیع سیستم ،(0,59) تهران، شهری ریزی برنامه و مطالعات مرکز

شاخصهای توسعه پایدار ، ترجمه نشاط حداد تهرانی و ناصر ( 0,50)، مولدان بدیچ ، سوزان ابیلهارز

 ات سازمان حفا ت محیط زیست.محرم نژاد، نشری

، تهران: تهران شهر 7 منطقه سبز فضای محیطی زیست مطالعات (0,58)فرنهاد،  مشاور مهندسین

 .تهران. 7شهرداری منطقه 
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